
20 évemet... 
Nem eladtam, hanem a műszaki ( villamos )  oktatásban töltöttem.

Ebből az első tíz esztendőt a budapesti Eötvös Szki-ban.
Az első 3 év alatt sikerült összehozni olyan villamos labort ami megfelelt Melezinek: 
Mérnökpedagógia c. remekművében lefektetett alapelveknek. Az igazgató is támogatta, mert értette,
Ő is tartott elektronika órákat.
A diákoknak volt tankönyvük ( óra végén fel tudtuk írni a táblára, hogy itt és itt tartunk az 
anyagban. Volt füzetük és használták is. ( erről majd később ) Volt szakkör, ehhez szakköri terem.
Ottlétem alatt minden évben vittem 1-3 tanulót az országos konstrukciós versenyre, eredményekkel.
( Sajnos ez mára szinte elhalt, a Puskás Technikum igazgatójának nyugállományba vonulásával, 
meg hogy már nem alapítványi iskola és talán nincs rá pénz.)

Folyosó:

Szakköri szoba:



Aztán változott a világ... jött Jóhn Emese és társai ( fővárosi önkormányzat ), jött a TISZK ( no itt 
sikerült milliárdokat elpocsékolni és valami más télfélre tolni ). Az Eötvös Szki-ban megszüntették 
az elektronikai képzést, mondván a világban egyre kevesebb elektronika lesz, így nem kell hozzá-
értő ember.

Nálam is lett változás, így aztán Budapestről Debrecenbe kerültem, sajnos itt nem leletem munkát 
vagy nem kellettem sehol, így aztán a nyírség központjában kaptam munkát .
Tankönyv, fűzet itt már nem kellett. Hiába próbálkoztam, mivel már a korábban ott „tanító” 
kollégák már kiírták ezeket az ottani iskolai rendszerből.
Ha rangsorolni kellem életem utolsó 3 munkahelyét, akkor ez az utolsó helyre kerül, főként az ott 
lévő személyzet miatt. No comment, Ja meg a TISZK. 
Innen is vittem néhány diákot az országos konstrukciós versenyre, zsebpénzemből fizetve a 
pályamunkákhoz csak vásárlással beszerezhető anyagokat. Ezt nem nagyon díjazták az al, közép és 
fő vezetők. Szerencsére azóta már ezek a gyerekek is villamos mérnökként keresik kenyerüket.
A középvezető megtiltotta, hogy a lapostetőre egy vertikál antennát tegyek, hogy a gyerekeknek be 
tudjam mutatni a rádiózást.
Ebben az iskolában csak a középvezető és cimborái tarthattak szakkört, és példaképp: én mérnök-
tanári diplomával műszaki rajz órát tarthattam, míg a „vezetőség cimbora” kolléga, általános iskolai
technika tanári végzettséggel elektronikát, aki aztán hazánk egy jó hírű egyetemén egy nyíregyházi 
épület riasztórendszerének lemásolásával készítette el diplomamunkáját és lett belőle valaki...

… és egy szösszenet az én tiszkemről külön lapon olvasható:

Aztán végre sikerült Debrecenbe munkát kapnom. Itt is meg kellett küzdeni, mert a laborban szinte 
nem volt semmi ( anyag, szerszám, műszer ). Szerencsére pár rádióamatőr barátom és jómagam 
összeadtunk néhány műszert, alkatrészt, stb. amivel már lehetett órát tartani. Azért dicséret is illeti 
az iskolát mert vett pár új szerszámot és egy spektrum analizátort és egy swr mérőt.
Sikerült elérni, hogy legyen az iskolának egy közösségi rádióamatőr hívójele. Sajnos kis helyiséget 
már nem adott hozzá az igazgató. Azt megengedte, hogy tanuló csábító napokon (beiskolázási 
bemutató) a folyosón összerakhattuk a rádióamatőr állomást ( azaz a sajátomat ).
Aztán ahogy elértem a nyugdíjazási korhatárt az igazgató kirakott.
Ja könyv - füzet itt se. Oka sok lehet.  Melezinek meg forog a sírjában. Fontos a pozitív statisztika!

… pár évre rá,  aztán (2020. Január vége) hívtak tartsak órákat, akár egész állásban is, mentem és 
vállaltam egy fél állást annak alapján ahogy az iskola intézményvezetője és műszaki helyettese 
tájékoztatott, El is kezdtem, egy csütörtöki nap tartottam 4 órát. 
Aznap délig nem jött a „központból „ szerződés. Aztán a következő hétfőn egy órát, majd lett 
szerződés. 
Volt benne két pont amit kértem megváltoztatni és kértem bele egy plusz pontot. Első, miszerint 
köteles lettem volna az oktatáshoz szükséges eszközöket vinni – ez nonszensz ( mintha az 
olvasztárnak a kupoló kemencét kellene vinnie magával, hogy dolgozhasson. ) A második, hogy ha 
bármi hibát elkövetek, akkor kötbér fizetésére kötelezem magam. Kértem meghatározni, hogy mit 
takar a „bármi” kifejezés és mekkora a kötbér mértéke. A plusz pontban pedig kértem, legyen 
deklarálva, hogy azon termekben ahol órát kell tartanom szabvány szerinti az érintésvédelem. 
Ezután következő kedden délután felhívott az „összekötő”, hogy nem áll módjukban csak nyugdíjas
szövetkezeten keresztül megbízni óraadásra és csak a megbeszéltnél alacsonyabb díjért. Erre nemet 
mondtam. A megtartott 5 óra díját a mai napig nem utalták még az alacsonyabb díjtétellel sem!

Nagyon jó ez az új rendszer....

Vincze István
                                                                             mérnök-tanár / HA5GY rádióamatőr


